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Kære Tanja Rønne
Holbæk Kommune har den 11. marts 2019 rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. spørgsmål om kommunens myndighedskompetencer i forhold til
den private færgerute Østre Færge A/S, som besejler ruten mellem Orø og Hammer
Bakke.
Holbæk Kommune har sendt en enslydende henvendelse til Folketingets Ombudsmand, Justitsministeriet samt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
På baggrund af en henvendelse fra nogle borgere ønsker Holbæk Kommune at få oplyst, om Holbæk Kommune har nogen myndighedsbeføjelser eller tilsynsforpligtelser i
forhold til Østre Færge A/S.
I den forbindelse er Holbæk Kommune af den opfattelse, at tilskudsreglerne om nedsættelse af færgetakster ikke giver kommunen nogen myndighedsbeføjelser eller tilsynsforpligtelser overfor Østre Færge A/S, udover at kommunen kan kræve en redegørelse for anvendelsen af tilskuddet, som skal sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Økonomi- og Indenrigsministeriet er ressortansvarlig for de to tilskudsordninger til
nedsættelse af færgetakster for henholdsvis godstransport og passagerbefordring på
ikke-statslige færgeruter til og fra visse øer.
Tilskudsordningerne har hjemmelsgrundlag i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. De to tilskudsordninger har karakter af en generel ramme for
den konkrete udmøntning uden en detailregulering af taksterne mv. på de enkelte
færgeruter. Den konkrete tilrettelæggelse af ordningerne sker således lokalt med udgangspunkt i lokale forhold.
Når der er tale om en privat færgerute til en af de omfattede øer, skal tilskud til nedsættelse af færgetakster formidles gennem den pågældende kommune. Det er ligeledes
den pågældende kommune, som står for at indhente en opfølgningsredegørelse fra den
private færgerute og videreformidle den til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Lovgivningen om de to tilskudsordninger til nedsættelse af færgetakster for godstransport og personbefordring pålægger ikke Holbæk Kommune forpligtelser i øvrigt
over for Østre Færge A/S.

Det er således Økonomi- og Indenrigsministeriet, som tager stilling til, om en opfølgningsredegørelse udarbejdet af Østre Færge A/S på gods- eller passagerområdet på
tilfredsstillende vis godtgør, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med formålet
i den pågældende periode. Det er ligeledes Økonomi- og Indenrigsministeriet, som i
givet fald træffer afgørelse om den videre opfølgning i forhold til Østre Færge A/S, hvis
det ikke er tilfældet.
Imidlertid er det muligt lokalt at aftale nærmere om den konkrete udmøntning af tilskudsordningerne inden for de overordnede lovgivningsmæssige rammer. Eksempelvis er der ikke noget til hinder for, at kommunen fordeler tilskuddet anderledes mellem de to færgeruter til Orø i forhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding, hvis der lokalt kan opnås enighed om det, således som det faktisk er sket i en
aftale mellem Holbæk Kommune og Østre Færge A/S.
En kopi af dette brev er sendt til Folketingets Ombudsmand, Justitsministeriet samt
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Med venlig hilsen
Mona Boel Østergaard
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